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Förbud att installera köksavfallskvarnar till
spillvatten nätet
Beslut
Natur- och trafiknämnden beslutar att det i Nacka kommun inte ska vara tillåtet att
installera nya köksavfallskvarnar som ansluts till spillvattennätet. De köksavfallskvarnar
som redan är anslutna får dock finnas kvar.

Skäl till beslut
Det främsta skälet till att det inte bör vara tillåtet att installera köksavfallskvarnar anslutna
till spillvattennätet är att matavfall bör samlas in separat för biologisk återvinning och inte
tillföras spillvattennätet. Både EU och regeringen har antagit mål och lagstiftning om
separat insamling av matavfall för biologisk återvinning. Ett annat skäl till att inte tillåta
installation av köksavfallskvarnar till spillvattennätet är att matavfallet kan ge upphov till
igensättning och skador på ledningarna. De köksavfallskvarnar som redan är anslutna bör
dock få finnas kvar. Det är en betydande investering för fastighetsägaren och det bedöms
inte som skäligt att fastighetsägaren ska behöva ta bort kvarnen.

Sammanfattning av ärendet
Sedan 2010 har det varit tillåtet att inom vissa delar av Nacka kommun ansluta
köksavfallskvarnar till spillvattennätet. Anledningen till att det inte är tillåtet i vissa delar är
att ledningsnätet på den platsen är i ett sådant skick att det inte klarar att ta emot matavfall
från köksavfallskvarnar. Prövningen görs av Nacka vatten och avfall. Med tanke på
belastningen på spillvattennätet har verkställande direktör för Nacka vatten och avfall fattat
beslut om ny köksavfallskvarnar inte får installeras . (tjänsteskrivelsens bilaga 1)
Ar 2011 började Nacka kommun samla in matavfallet separat för rötning. Målet för Sverige
och Nacka är att minst 50 procent av matavfallet ska samlas in separat och behandlas
biologiskt till år 2020. Regeringen har tagit ytterligare steg för att öka den biologiska
återvinningen genom kravet att alla kommuner senast 1 januari 2021 ska ha system för att
samla in utsorterat matavfall. Även på EU-nivå finns krav om att medlemsländerna ska
samla in det biologiska avfallet separat. Nacka kommun bör aktivt verka för att målen och
lagstiftningen om matavfall genomförs och bör därför inte tillåta att ytterligare
köksavfallskvarnar ansluts till spillvattennätet.
Positiva konsekvenser av ett förbud är att mer matavfall kommer kunna samlas in och ökar
möjligheterna att nå miljömålet att minst hälften av matavfallet ska återvinnas biologiskt.
Andra konsekvenser är att belastningen på spillvattennätet minskar.
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Genom att Nacka redan har en förhållandevis restriktiv hållning där kvarnar bara tillåts i
vissa områden efter prövning så innebär ett absolut förbud inte en så stor förändring. Det
är inte så många kvarnar som har installerats sedan 2010 då det blev tillåtet, bara totalt 250
stycken.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse 2019-02-01
Bilaga 1 Beslut av VD i Nacka vatten och avfall.

Yrkanden
Hans Peters (C) yrkade bifall till förslag till beslut.

Beslutsgång
Natur- och trafiknämnden beslutade i enlighet med Hans Peters bifallsyrkande.
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